
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๗/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

  ๓. รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๕. เภสัชกร ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๖. ดร.นฤมล  อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๗. ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๙. นางลออ  มีรักษ์    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๐. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๓. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๔. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 ๑๕. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ   กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.วัลลภ  ใจดี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๘. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๙. ดร.สุชนน ี  เมธิโยธิน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ภัทราวดี มากมี    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช   กรรมการ 

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
  ๒๓.   ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๕. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๖. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
๑. ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   

๒. ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม   กองบริการการศึกษา 
๒. นายไพรินทร์  ทองภาพ   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

 ๓. นางจินตนา เปล่งปลั่ง   กองบริการการศึกษา 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
  ด้วยส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้จัดท าคู่มือการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยกลไกการตรวจเยี่ยม ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของ
ระบบการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเรียกว่า ระบบ “พิชญพิจารณ์” (Peer Review)  
ในระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเป็นการติดตาม
ตรวจสอบและติดตามกระบวนการการจัดการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว ทั้งในด้านตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ๑.  ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒.  ประธานมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนเพื่อยกระดับ 

     คุณภาพการศึกษา ในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
  วันอังคารที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมรับรอง   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
  
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
 

  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๑. มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์ 
เกี่ยวกับการคน้คว้าด้านยา การพัฒนายา และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาและผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพจากสมุนไพรและแหล่งอ่ืน และเครื่องส าอาง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  ๒. มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า และแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่สิ้นสุด มีทักษะ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถบุกเบิกงานด้านวิชาการ  
เพ่ือรองรับความต้องการและการแข่งขันเชิงคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  ๑. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับสูง 
ด้านเภสัชศาสตร์ เกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยา การพัฒนายา และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน  
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและแหล่งอ่ืน และเครื่องส าอาง สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ 
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  ๒. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า และแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่สิ้นสุด มีทักษะ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถบุกเบิกงานด้านวิชาการ  
เพ่ือรองรับความต้องการและการแข่งขันเชิงคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ดุษฎีบัณฑติจะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะ 
ด้านงานวิจัย สามารถน าความรู้ด้านงานวิจัยมาประยุคใช้กับงานที่ท าอยู่ประจ าได้ 
 

  โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต มี ๒ แบบ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๑ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ       ๕  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์               ๑๘  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า             ๑๓  หน่วยกิต 
     
  โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี ๔ แบบ ดังนี้ 
  แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ       ๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑0 หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ       ๔ หน่วยกิต
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน      ๓ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๗ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
   

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
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  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.0๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.0๖) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา 

  ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

๑.๑  ขอให้พิจารณาปรับ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก ๑  และแผน ก.๒ 
  ข้อ ๔ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก 
  หรือเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป 

๑.๒  ขอให้พิจารณาปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาแบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ ข้อ ๓  
   เป็นส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก 

  หรือเทียบเท่า หรือเกียรตินิยมอันดับสอง 
๑.๓  ขอให้พิจารณาปรับคุณสมบัติข้อ ๑.๑ และข้อ ๒.๑ ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
 ในวารสาร 
๑.๔  ขอให้พิจารณาปรับรหัสวิชา ตัวที่ ๔ ให้สอดคล้องกับระดับการศึกษา 
 ที่เปิดสอน 
๑.๕  ขอให้พิจารณาปรับชื่อสาขาวิชา ๔-๖ ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง 
 โดยให้ตรวจสอบคู่มือการจัดท าหลักสูตร 
๑.๖  ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๑.๗  ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum mapping  

 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๗- 

 ๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) 
  และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) 
  จ านวนประมาณ ๕ คน 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการ 
ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) และระดับปริญญาเอก 
(แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน     
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการ 
ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิด 
รับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ 
 การจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต ่
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
 (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และ 
 แบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
และการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ 
แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน โดยเปิดรับนิสิตในระดับปริญญาโท
และให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก่อน จึงจะเปิดรับนิสิตปริญญาเอก 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๘- 

๔.๓  ขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
       ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ทางคณะฯ ได้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ข้ึน 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกด้าน คณะฯ จึงขอแจ้ง 
ยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งยังมี 
นิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๒0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรพัยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔  ของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี
เหตุผล คือ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งงดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
หากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนแล้ว จะท าการขอเปิดรับนิสิตต่อไป 
 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๕ ของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยมีเหตุผล คือ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งงดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
หากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนแล้ว จะท าการขอเปิดรับนิสิตต่อไป 
 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ความเห็นชอบ การของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
       ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

 
 ๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๓ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๓ จาก นายอภิชาติ  คณารัตนวงศ์ เป็น 
นางพรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   
 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๒0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  
  ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางอนงค์  วิเศษสุวรรณ เป็น นางสาวพรรณวลัย  เกวะระ   
    เนื่องจากได้รับข้อคิดเห็นจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
    เรื่องผลงานวิจัยไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชา และปรับให้อาจารย์ประจ า 
    หลักสูตรเป็นชุดเดียวกับกับหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา 
    เดียวกัน 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายนพดล  พรามณี เป็น นายเด่นชัย  ปราบจันดี 
    เนื่องจากนายนพดล  พรามณี ลาออกจากการปฏิบัติงาน 
    ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     



-๑๑- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
      (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ ขอหารือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
  เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 

  ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาให้มีความถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินการให้ความเห็นชอบตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒.๖ และ ข้อ ๓๐.๒.๗ 
เงื่อนไขของผลงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หากเป็นวารสารจะต้องเป็นวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ความละเอียดทราบแล้วนั้น แต่เนื่องจาก
มติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติการพิจารณาการ
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ขอค าปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ในการก าหนดวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้
ด าเนินการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ ๓ โดยเป็นวารสารที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพ เนื่องจากไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI ในอนาคต โดยในข้อเท็จจริงนิสิตได้ด าเนินการยื่นเสนอขอน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์กับ
ทางวารสารฯ ดังกล่าว และได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับ 
การตอบรับการตีพิมพ์ก่อนฐานข้อมูล TCI จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ ๓  
  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงใคร่ขอหารือการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษา   
 



-๑๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
  เพ่ือส าเร็จการศึกษา 
 
มติ  ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 

๑. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ โดยต้องมี 
ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐาน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 
Peer review และเป็นที่ยอมรับของสาขานั้น  

๒. หากนิสิตสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ได้รับการรับรองตามประกาศ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)    (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน        ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
      ผูช้่วยเลขานุการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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